
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ____________________ .
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНДОРА-2007»__________________________________.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49128, Дніпропетровська область, м. Дніпро житловий масив Червоний Камінь буд. 11, 
код ЄДРПОУ 35456541_______________________________________________________ ,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Котов Андрій Миколайович, +380953658270, ypmsOO@gmail.com_____________ .
прізвище, ім'я та по батькові керівника,, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області________________________________________ .
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався у зв'язку з його 
необов'язковістю (добровільністю)

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився у зв'язку з 
його добровільністю відповідно до Постанови КМУ від 26 жовтня 2011р. № 1107 (із
ЗМ ІнаМ И ) (дата проведення аудиту)

Я, Котов Андрій Миколайович___________________________________________4
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 

Роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. З Додатку 6 до Порядку в 
редакції постанови КМУ від 3 березня 2020р. № 207) і

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Зварювальні роботи (п.15 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р. № 207)_______________________________________________________ і 

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (п.22 
Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від 3 березня 2020р. № 207)_____



Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників (п.21 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від 3 березня
2020р. № 207)___________________________________________________________і

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п.6 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р.№ 207)________________________________________________________і 

Роботи верхолазні та скелелазні (п.11 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови 
КМУ від 3 березня 2020р. № 207)_____________________________________________ 1 

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 
високої частоти (п.12 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від 3 березня 
2020р. № 207)______________________________________________________________ і 

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.5 Додатку 6 до 
Порядку в редакції постанови КМУ від 3 березня 2020р. № 207)___________________ і 

Газополум’яні роботи (п. 25 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р. № 207)______________________________________________________ 1 

Ремонт гідротехнічних споруд (п.1 Додатку 6 до Порядку в редакції постанови КМУ 
від 3 березня 2020р. № 207)__________________________________________________ і 

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.9 Додатку 6 до Порядку 
в редакції постанови КМУ від 3 березня 2020р. № 207)____________________________;
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного 
дозволу,

Кількість робочих місць 8, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
винекнення травм 4 ______________________________________________ і
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди № 2 від 03.08.2019 р. 
49128, м. Дніпро житловий масив Червоний Камінь буд. 11_____________________ .
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальна особа- Котов Андрій Миколайович_________________ .
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

Служба охорони праці не створювалась_________________________________________ .
наявністю служби охорони праці,

Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з працівниками проводяться 
інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці та промислової . 
безпеки.  і
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наявна експлуатаційна документація на устаткування____________________________ .
експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту відповідно з встановленими нормами чинного Законодавства. На підприємстві



є в наявності нормативно — правові акти, а також розроблені необхідні положення та 
інструкції з питань охорони праці та промислової безпеки . ---------- —— /
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової 'пняатеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення) /  У

05 серпня 2020 року.

А.М. Котов 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному

органі Держпраці Ус# _____ 2 0 ^ ф .

персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачи дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застасування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначаєсться 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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